
 

Overleg van het Dagelijks Bestuur met mw. F. de Hoop, gebiedsregisseur voor Loosduinen en 

Segbroek, gemeente Den Haag, d.d. 24 november 2020 

 

 

Gespreksonderwerp: Voortgangslijst projecten  

De voorzitter van de Commissie Loosduinen (CL), dhr. Wijsman, heet mw. de Hoop welkom. Ze is 

uitgenodigd om de voortgangslijst projecten in Loosduinen samen door te nemen.   

Kijkduin-bad: er is besloten voorlopig niets doen aan de EeF, maar het is niet van de baan. 

Voldoende budget speelt hier een belangrijk rol bij. Francien is van plan om samen met dhr. M. el 

Boumeshouli hier meer over te communiceren en te kijken of dat meer vertrouwen geeft of dat het 

vertrouwen juist verder afneemt.  

CL: als er geen EeF komt, moet er wel een oplossing voor de verkeersveiligheid komen. Het 

verlichtingsplan is eerder afgesproken en het is daar nog steeds donker bij een half bebouwde 

locatie. De gemeente moet vooruitdenken en de belangen van de bewoners behartigen. Het 

Wijkberaad en SBK hebben een afspraak met wethouder Mulder en het zal daar ter tafel komen. 

Mw. de Hoop vindt veiligheid en de belangen van de bewoners erg belangrijk en ze gaat navragen 

en informeren waar het verlichtingsplan gebleven is. Uit navraag blijkt dat er extra verlichting 

geplaatst gaat worden. 

Busbuffer: deze blijft. 

Schapenatjesduin-Oost: project loopt.  

Ontwikkeling Haagse Beek: het project loopt een beetje achter. HBS voetbalclub wil daar een 

blaashal neerzetten. Omwonenden vinden dat niet fijn.  

Wingsterrein: mw.de Hoop heeft het samen met dhr. D. Smit opgepakt. Afgelopen zomer heeft ze 

een brief met het voorlopige ontwerp naar interesseerden gestuurd. Ze heeft de reacties verwerkt in 

het definitief ontwerp. Ze ontving 32 zienswijzen en 10 van die zienswijzen gingen over het 

gebouw. Niemand toonde serieuze interesse in het gebouw, zodat het gebouw in de verkoop is 

gedaan. Mw. de Hoop heeft gesproken met de mensen van jeu de boules club. Er is toch een 

ontwikkeling en ze hebben vanmiddag een gesprek met de stadsdeeldirecteur en de vastgoedgroep 

met het idee dat dit gebouw toch bij DPZ blijft. Francien heeft een raadsvoorstel met een definitief 

ontwerp en alle beantwoording van de zienswijzen gemaakt en dit gaat door naar de raad.  

Finest of Ockenburgh: loopt door.  

ZuiderDuinen: loopt door; binnenkort worden de appartementsgebouwen opgeleverd. 

Bethelkerk: het project verloopt minder snel. Ze zijn in gesprek over vergunningen en toeslagen. 

Uitbreiding ISH: is gereed. De verkeerssituatie is nog wel een puntje.  

Landschappelijk raamwerk Kijkduin-binnen: fase 6 wordt in februari 2021 uitgevoerd en dan is 

het raamwerk klaar. Een kritisch punt is de weg Schapenatjesduin i.v.m. verkeersveiligheid. Een 

apart fietspad zal zeer wenselijk zijn. Mw. de Hoop geeft dit punt door aan de nieuwe 

beleidsmedewerker voor verkeersveiligheid bij de gemeente en vraagt naar de regelgeving. 

Landgoed Meer en Bos: het is opgeknapt.  Het probleem van mensen met honden is ook geregeld.  

Piet Vinkplantsoen: er is een aantal keer over gesproken. Er is een mengsel van elite zaden 

geplant, maar dat is niet opgekomen. Dit plantsoen wordt opnieuw opgeknapt. 

Omgeving De Savornin Lohmanplein: het loopt gewoon door. 



 

 

CL: er is weer een gerucht dat bij de Shell benzinepomp en daarachter gebouwd gaat worden? Blijft 

het bij een gerucht? 

De provincie is kennelijk bezig om te kijken of langs de Machiel Vrijenhoeklaan tussen 

Kijkduinstraat en Muurbloemweg gebouwd kan worden. De locatie is tussen Meer en Bos en 

Machiel Vrijenhoeklaan. Als daar gebouwd zal worden, dan krijgt men te maken met de 

bescherming van het bos, ecologische aspecten en de wegen. Mw. de Hoop heeft er geen plannen 

over gezien en niks over gehoord. Ze zal dit navragen.  

Ontmoetingskerk: de gemeentelijke procedure is blijkbaar klaar. De ontwikkelaar zal teruggaan 

naar de bewoners en naar de ROV voor een laatste uitleg. Mw. de Hoop heeft alle bestuurlijke 

stukken van dit bouwproject gezien en het gaat straks door naar het college B&W. 

Harvest Oude Haagweg 500: bewoners klagen nu over de veiligheid rondom de parkeerplaatsen 

en de vraag is of twee van die parkeerplaatsen langs de weg weggehaald kunnen worden, zodat je 

een beter zicht hebt op het autoverkeer op de Oude Haagweg. De eigenaar heeft een spiegel bij de 

parkeergarage neergezet maar het blijft onveilig. Daarnaast is het kruisen van het fietspad ook geen 

veilige situatie; zowel bij inrijden als bij het uitrijden. Er moet iets gedaan worden. Mw. de Hoop 

gaat dit eerst met dhr. Smit bespreken.  

Harvest Oude Haagweg: ze willen daar tiny houses plaatsen op het binnen terrein. De bewoners 

waren bang dat ze dan hun moestuin kwijt zouden raken. De tiny houses worden verplaatst. Er 

komen 15 tiny houses i.p.v. 29. Er zijn verschillende bouwfases van de tiny houses. 

De moestuin ligt op vervuilde grond en mw. de Hoop gaat navraag doen over deze vervuiling.  

Nieuwbouw school aan de Donker Curtiusstraat: het is bij de ROV gepresenteerd en het loopt 

goed.  

Staedion woningen Notenbuurt: sloop-nieuwbouw is voorlopig van de baan en wordt dit over 10 

jaar opnieuw besproken. Er wordt nu gerenoveerd en de bewoners zijn tevreden. 

Landgoed Rosenburg: Staat bv heeft haar plannen gepresenteerd. Het is een mooi plan. Het enige 

dat mensen niet goed vinden zijn de hoge kantoortoren, welke later gebouwd gaan worden.  

Aanpassing Halte Hovylaan: er is nog steeds niets om te melden.  

Loosduinse Hoofdplein: de projectgroep heeft verschillende modellen gemaakt en met AH 

gesproken over de uitbereiding. De voorkeur van AH gaat ernaar uit dat de parkeerplaats dicht bij 

de ingang moet zijn en de AH wil er minimaal 300 m2 bij hebben. Waar men mee zit is dat de AH in 

de VVE constructie zit. Mw. de Hoop heeft deze VVE constructie uitgezocht en ook bij de KvK 

opgezocht. Het adres van VVE is Arnold Spoelplein 300. Het pand waaronder AH zit is niet 

gesplitst naar woning en winkelruimte. De gemeente heeft een meerderheid van stemmen (2/3) 

nodig om dit plan te realiseren.  

Er zijn nu 8 modellen waarvan er drie modellen gekozen worden. Er wordt gekeken naar de kosten 

en de projectgroep wil het eerst bij AH neerleggen. Mw. C. Remmerswaal is nu nog bezig met de 

luifels en gevels. De gemeente wil subsidie geven voor de luifels. De gemeente wil dat de eigenaar 

in de gevels gaat investeren. Die gesprekken hierover verlopen best wel goed.  

Openbaarvervoer Vroondaal: er is niks te melden.  

Onderhoud Dalen (fase 1): Rietvoorndaal/Brasemdaal loopt goed. Bewoners kunnen de 

werkzaamheden volgen.  

Onderhoud Dalen (fase 2): Karperdaal/Steurendaal loopt moeizaam, omdat het met snippergroen 

te maken heeft. Er is nog steeds geen besluit over genomen. De wethouder heeft besloten dat de 

regeling blijft, zoals deze nu is. Dat is max 40 m2. Binnen de gemeente zijn de meningen best wel 

verdeeld en degene, die dit project gaat uitvoeren, wil dat het snippergroenprobleem eerst opgelost 

wordt. Wethouder Bredemeijer is zelf goed op de hoogte van dit dossier. 

 



 

Overleg van het Dagelijks Bestuur met mw. F. de Hoop, gebiedsregisseur voor Loosduinen en 

Segbroek, gemeente Den Haag, d.d. 24 november 2020 

 

 

 

Mw. de Hoop en mw. P. van den Broek hebben samen uitgezocht waar het probleem zit in Brinken. 

Ze willen de oplossing/aanpassing in de Dalen toepassen. Mw. de Hoop en mw. van den Broek 

gaan samen met de verhuurders naar een oplossing zoeken.  

 

Dhr. Jansen wil het project conform afspraak in april starten. Als wijkberaad moet Kraayenstein de 

bewoners informeren waar ze nu staan. Hij suggereert dat ze het project in kleinere delen oppakken. 

Er is een pluspunt dat er ruimte is voor het WB Kraayenstein om her en der met bewoners de 

‘problemen’ verder uit te werken.  

Molenbrink onderhoud: het loopt door.  

Aanleg jetstream King Olivereiland: dat valt onder de opknapplannen. Er wordt wel naar de 

kwaliteit van het water gekeken.  

Tuincentrum Hanenburgh: geen nieuws over gehoord. De eigenaar zou niet willen verkopen.  

Herinrichting Alberdastraat: vanaf de Mient loopt de herinrichting door naar de Alberdastraat. 

Op de Mient zijn de bewoners en anderen in opstand gekomen tegen het kappen van bomen. Dit zal 

wellicht voor vertraging zorgen. 

Invoering parkeerregeling Houtwijk: er zijn 2 enquêtes gehouden. Mw. de Hoop gaat dit 

navragen. 

Bussluis: ze zijn nu bezig deze te verplaatsen. De Escamplaan wordt heringericht.  

Azivo gebouw: de vergunningaanvraag loopt. Er zijn twee zaken bij de vergunning die opgelost 

moeten worden. De inspecteur van Vergunningen en Toezicht van de gemeente is aan het zoeken of 

er wellicht bij het complex deelauto’s te plaatsen zijn om zo voldoende parkeerplaatsen te regelen. 

Het stedenbouwkundig plan was niet goedgekeurd. Het transformatorhuisje naast het gebouw moet 

achter het gebouw gezet worden. De aanvraag is daardoor uitgesteld tot beging januari. Mw. de 

Hoop is in gesprek met de buurt en ze heeft hier samen met dhr. Smit een afspraak over.   

Herinrichting Houtwijk: loopt gewoon goed.  

Connexxion: er is een bestuurlijk stuk door dhr. R. Allouli geproduceerd met 3 mogelijke 

scenario’s. Het gaat over de hoeveel bedrijfsruimte en wat voor soort bedrijven daar gaan komen. 

Als het goed is, wordt dit nu in het college besproken. Het is voorgelegd aan het bestuur om te 

beslissen ‘is wonen belangrijker of is economie belangrijker of een mix?’.  

Invulling Oude Haagweg: het staat nu stil.  

Paviljoen naast Molen: dit plan wordt nu extra gesteund door het Stadsdeel. Het bureau 

‘Graswortel’ gaat helpen met een onderzoek in de buurt. 

 

Dhr. Wijsman dankt mw. de Hoop voor haar inbreng en sluit het overleg. 

 

Verslag door Odko Vrolijk 


